بسمه تعالی
ابراهیم رضاپور
استادیار گروه آموزشی زبانشناسی همگانی
پست الکترونیکیabrahim_rezapour@semnan.ac.ir:
نشانی :دانشگاه سمنان ،دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،گروه زبانشناسی همگانی

سوابق تحصیلی:
دکتری :از سال  1386تا  1390رشته زبان شناسی همگانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
کارشناسی ارشد :از سال  1377تا  1380رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان،
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
کارشناسی :از سال  1371تا  1375رشته زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
جوایز:
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مقاالت:
 قلب نحوی در گویش مازندرانی .مجله جستارهای زبانی ،سال  ،1393شماره .5
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 مقایسه اثربخشی آموزش ادراک دیداری و شنیداری بر توانایی خواندن کودکان
نارساخوان( نفیسه وطن دوست ،دکتر احمد عابدی،دکتر احمد یارمحمدیان ،ابراهیم
رضاپور) .فصلنامه کودکان استثنایی ،سال  ،1392شماره .4
 رویکردهای پیکره ای به تحلیل انتقادی استعاره .مجله زبان و زبان شناسی ،سال ،1391
شماره .5
 درجهبندی و چینش متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بر پایهی گذرایی و
استعاره دستوری .پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ،سال ،1392
شماره .3
 ترتیب واژه در سمنانی از منظر رده شناسی زبان .مجله جستارهای زبانی ،سال ،1394
شماره .5
 تحلیل انسجام در متون کتاب های فارسی دبستان دانش آموزان کم توان ذهنی بر
اساس مدل هلیدی و حسن ( علی عربانی دانا ،ابراهیم رضاپور ،دکتر کیومرث
جهانگردی) .فصلنامه کودکان استثنایی ،سال  ،1395شماره .1
 تحلیل انتقادی استعاره دستوری در گفتمان سیاسی روزنامههای داخلی .مجله پژوهش
های زبان شناسی ،سال  ،1394شماره .1
 شرط مجاورت و مشخصبودگی در زبان فارسی :تعامل میان نحو و معنیشناسی .مجله
جستارهای زبانی ،سال  ،1394شماره .6
 تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی :تحلیل جامعهشناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی
فارسی بر اساس نظریه تنوعات لباو .مجله زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،1396
شماره .22
 نقش پیشوندهای اشتقاقی افعال سبک کردیون ،بتیون و بوکوواتیون در زبان سمنانی
در بازنمایی جزایر معنایی از منظر رویکرد شناختی :تعامل میان صرف و معنیشناسی.
مجله جستارهای زبانی ،سال  ،1396شماره .6
 استعاره دستوری به مثابه تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظاممند ( ابراهیم
رضاپور ،علی عربانی دانا) .مجله پژوهشهای زبان شناسی ،سال  ،1395شماره .2
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 نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و
فریدون توللی از منظر نظریه گفتمانی استعاره .مجله زبان شناسی و گویشهای خراسان،
سال  ،1396شماره .17
 نقش جنسیت در ساخت و گزینش استعاره در اشعار احمد شاملو و فریدون مشیری از
منظر نظریه گفتمانی استعاره چارتریس -بلک .فصلنامه زبان و ادبیات فارسی ،سال
 ،1397شماره .84
 نگاه فرهنگشناختی به کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان :مطالعه
موردی کتابهای موسسه دهخدا (طیبه گودرزی ،ابراهیم رضاپور ،دکتر ابراهیم
کنعانی) .مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان ،پذیرش.
 نقش استعاره در برجسته سازی و حاشیه رانی ایدئولوژی در روزنامه های داخلی (
ابراهیم رضاپور ،دکتر فردوس آقاگلزاده) .مجله زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) ،سال
 ،1391شماره .7
 فضای معنایی برخی افعال سبک زبان مازندرانی از منظر رویکرد شناختی ( ابراهیم
رضاپور ،سید هادی حسینی) .مجله جستارهای زبانی ،پذیرش.
 بررسی گذرایی کتاب" خواندن و نوشتن دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی" از منظر
فرانقش اندیشگانی .مجله مطالعات آموزش زبان فارسی (ابراهیم رضاپور ،مریم جلیلی
دو آب) .سال  ،1395شماره .2
 کارکردهای استعاره دستوری اسمسازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی :رویکرد
وندایک ( ابراهیم رضاپور ،شیوا احمدی) .مجله علم زبان ،سال  ،1395شماره .6

پایاننامهها:
 استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد: مقایسهی گفتمان اینترنتی و محاوره بر اساس فرانقش بینافردی-دانشجو :خانم لیال
دهقانی
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 بررسی تصحیح افراطی در بین گویشوران بهبهان از منظر لباو -دانشجو :خانم نیلوفر
صباغان
 مقایسه گفتمان علمی و ادبی در چارچوب فرانقش اندیشگانی -دانشجو :خانم هانیه
جاوید
 تاثیر جنسیت و میزان تحصیالت بر استعاره دستوری در کالم -دانشجو :خانم پریسا
استوار
 کارکردهای گفتمانی اسنادیشدگی و شبهاسنادی در ترکی شهر خرو نیشابور -دانشجو:
آقای علی قدمیاری
 تحلیل رمزگردانی از دیدگاه کالمی در دوزبانههای کردی-فارسی-دانشجو :خانم فرشته
پورحسینی
 سازوکارهای تهیه و تدوین مواد درسی برای فارسیآموزان خارجی در سطح مقدماتی از
منظر نظریه زبان بنیاد هلیدی -دانشجو :خانم نفیسه آقایی مجارشین
 ساز و کار تدوین متون درسی برای فارسی آموزان خارجی از منظر نظریه یادگیری
اجتماعی -فرهنگی ویگوتسکی -دانشجو :خانم معصومه قلیچ خانلو مقدم
 تحلیل انتقادی استعاره دستوری اسمسازی و وجهیت در گفتمان سیاسی فارسی و
انگلیسی -دانشجو :خانم شیوا احمدی
 تجزیه و تحلیل کتاب انگلیسی دوره اول دبیرستان بر اساس نظریه یادگیری زبانبنیاد
هلیدی -دانشجو :خانم معصومه موسوی دوزهیری
 تحلیل گفتمان زبانپریشی از منظر فرانقش بینافردی هلیدی -دانشجو :خانم مینا
توحیدیان
 تحلیل مقوالت نحوی فعل و اسم در گفتار زبانپریشی فارسی(دستور پریشی) -دانشجو:
خانم سمیرا چوبانی شرجین
 تحلیل متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان در سطح مقدماتی بر مبنای نظریه
یادگیری زبانبنیاد هلیدی -دانشجو :خانم زهرا سلطان احمدی
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 ترتیب واژه در گویش سمنانی و سنگسری از منظر ردهشناسی زبان -دانشجو :خانم
تهمینه عبدالهی
 بررسی حروف اضافهی مکانی در نوشتار فارسیآموزان خارجی از منظر رویکرد
شناختی -دانشجو :خانم شهال ایلکا
 تحلیل برخی از متون آموزش زبان فارسی و انگلیسی به خارجیها از منظر نشانه-
شناسی فرهنگی -دانشجو :خانم طیبه گودرزی
 تاثیر استعاره مفهومی در درک مطلب فارسیآموزان خارجی سطح پیشرفته -دانشجو:
خانم لیال عبدالهی
 تحلیل مقابلهای استعاره مفهومی در ضربالمثلهای فارسی و فرانسه -دانشجو :خانم
شهناز مومنی
 نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره در گفتمان سیاسی از منظر رویکردهای
پیکرهای به تحلیل انتقادی استعاره چارتریس -بلک -دانشجو :خانم سیده نسیم
حسینی مطلق
 تاثیر وزن متون شعری فارسی بر روانی گفتار و درک مطلب زبانآموزان -خانم الهام
تربت اصفهانی
 تدوین تکالیف گفتگو برای آموزش و ارزیابی فارسیآموزان خارجی سطح میانی به روش
کارپوشه -دانشجو :خانم رویا کرمی
 کشف فضای معنایی افعال سبک زبان فارسی در نوشتار فارسیآموزان خارجی از منظر
شناختی -دانشجو :خانم وفا برفی
 ساخت سببی در سمنانی بر اساس رویکرد شناختی -دانشجو :خانم مونا پیشگو
 تدوین فرهنگ تصویری فارسی برای فارسیآموزان خارجی و نقش آن در آموزش
واژگان به فارسیآموزان خارجی -دانشجو :خانم منصوره رئیسیان
 فرآیند یادگیری انسجام در نوشتار فارسیآموزان خارجی -دانشجو :خانم رویا زاهدی
 ساخت سببی در گونه ترکی خراسان شمالی بر اساس رویکرد شناختی -دانشجو :خانم
اعظم محمدی
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 ساخت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی از منظر صرف شناختی -دانشجو :آقای جهاندار
حسینی
 ساخت فعل مرکب در مازندرانی از منظر شناختی -دانشجو :آقای سید هادی حسینی
 تکزبانگی ،دوزبانگی و تاثیر آنها در یادگیری لغات زبان خارجی در بین دانشآموزان
متوسطه دوم شهرستان جوین :جنسیت  ،طبقه اجتماعی و میزان یادگیری لغات در
تکزبانهها و دوزبانهها -دانشجو :آقای غالمرضا وحیدی فرد
 استاد مشاور پایاننامههای کارشناسی ارشد: استعاره دستوری در متون علمی و ادبی -دانشجو :خانم ساجده مبارکی
 مقایسه هنجارگریزی در شعر کودکان و بزرگساالن -دانشجو :آقای نعمتاله نوروزی
 مقایسه تشخیص رابطه شمول معنایی در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر و
کودکان عادی -دانشجو :خانم سحر نجفی شعاع
 فرآیندهای واژی نحوی در سنگسری -دانشجو :آقای محمد نداف ازغندی
 بررسی چند معنایی برخی حروف اضافه مکانی در زبان فارسی با رویکرد معنی شناسی
شناختی -دانشجو :خانم معصومه خانزاده
 ساخت واژه گویش ظفرآباد قرهباق واقع در استان فارس -دانشجو :آقای بهادر ظفرآبادی
 فعل در گویش سمنانی -دانشجو :خانم سهیال مرادی
 بررسی استعاره مفهومی در متون ورزشی و آشپزی از منظر زبانشناسی شناختی-
دانشجو :خانم صدیقه طهماسبی بیرگانی
 مقایسه انسجام در متون علمی و ادبی با کاربست آن در سه اثر سیروس شمیسا-
دانشجو :خانم اعظم پاکراه
 ترتیب یادگیری فعل در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان براساس رویکرد نقش-
گرایی -دانشجو :خانم مریم فیضی
 استعارههای مفهومی در گفتمان سیاسی وزرای امور خارجه ایران و ایاالت متحده
امریکا با موضوع ایران در سال  -2015دانشجو :خانم پروین مشیری بردسکن
 داور مجالت:6
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 مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان
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